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Abstract
Analysis and study of Mirza Mahdi Isfahani's intellectual foundations on the issue of
bodily resurrection will pave the way for understanding his theory, considering the
narrated evidences. Isfahani's abundant interest in the appearance of texts has led to a
view similar to the theory of Islamic theologians. But the foundation of Isfahani thought
is based on issues such as the creation of human beings in the world of pre-existence,
determining the nature of human beings, entering the world and mixing natures and then
leaving the world and establishing the resurrection based on the worldly body.
Sometimes Isfahani considers the source of understanding of these matters as divine
grace and mercy, and sometimes justice and fairness. Therefore, two issues are very
important and fundamental in his intellectual system: 1. Special attention to texts without
semantic interpretation; 2. Need to apply analysis and explanations on resurrection to
verses and narrations. Isfahani methodologically has a pluralistic approach and
sometimes a unitary approach to the issue of physical resurrection. In other words, he
seeks to reconcile methodically his views with verses and narrations, and has advanced
this basis to the point that he has attributed his transcripts to the lights of the Ahl al-Bayt
(AS) (Household of the Prophet).
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چكيده
تحلیل و بررسی ُبنمایههای فکری میرزا مهـدی اصـفهانی در مسـئل ٔه معـاد جسـمانی
راهگشای شناخت نظری ٔه وی با توجه به پشتوان ٔه ادلـ ٔه نقلـی خواهـد بـود .اهتمـام وافـر
اصفهانی به ظواهر نصوص منجر بـه مطرحشـدن دیـدگاهی مشـابه نظریـه متکلمـان
اسﻼمی شده است .اما بنیان اندیشه اصفهانی بر مسائلی از قبیل خلقت انسانها در عالم
ذر ،تعیین نوع طینت انسانها ،ورود به عالم دنیا و خلط طینتها و سپس خروج از عـالم
دنیا و حشر و نشر بر اساس بدن دنیایی استوار است .گاهی اصفهانی منشأ فهم این ِسیر
را فضل و امتنان اﻻهی میداند و گاه عدل و قسط .از این رهگذر دو مسئله در منظومه
فکری اصفهانی بسیار مهم و اساسی است .۱ :توجه خاص بـه نصـوص ،بـدون تأویـل
دﻻلی؛  .۲ضرورت انطباق تحلیل و تبیینها در مسئل ٔه معاد بر آیات و روایات .اصـفهانی
از لحاظ روششناختی رویآوردی تک ّثرگرا و بعضـ ًا روشـی وحـدتگرا بـه مسـئل ٔه معـاد
جسمانی د ارد .به تعبیر دیگر ،وی به دنبال این است که میان دیدگاههای خود و آیات و
روایات به نحو روشمند جمع کند و این مبنا را تا آنجا پیش برده است کـه تقریـراتش را
به مشکات انوار اهل بیت  منتسب دانسته است.
كليدواژهها :ميرزا مهدي اصفهاني ،طينت ،معاد جسماني ،عالم ذر.
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مقدمه
به تعبیر اهل فن ،تحلیل هر دیدگاه با در نظر گرفتن مسائل روشیاش ،کمک بسـیار در فهـم بهتـر و
دستهبندی مناسبتر به مخاطب خواهد کـرد» .بـا توجـه بـه نکـات روششـناختی ،اگـر رویآورد
) (approachرا راهی برای نزدیکشدن به مسئله و رهیافتی برای شکار نظریه و به دام انـداختن فرضـیه
ٔ
تعریف کنیم و روش ) (methodرا ابزاری برای نقد و ارزیابی فرضیه یادشده بدانیم« )فرامـرز قراملکـی،
ً
ّ
 (۲۲۷ :۱۳۸۵میتوان گفت اصفهانی رویآوردی تکثرگرا و بعضا روشی وحدتگرا دارد .بـه عبـارت
دیگر ،وی به دنبال آن است که نظریاتش را به منابع نقلی منتسب کند.
میرزای اصفهانی در تبیین معارف و مباحث معاد جسمانی از ادبیات خاصی استفاده میکنـد و
ً
بعضا واژگانی به کار میبرد که معنایش فقط در آثار وی یافت میشـود ،یـا لغـاتی از قبیـل »فنـا«،
»جوهر«» ،بسیط« و  ...استفاده میکند که در نظر بـدوی همـان معنـای فلسـفی بـه ذهـن متبـادر
میشود ،در حالی که معانی فلسفی مد نظر وی نیست .بنابراین ،ضـرورت دارد بـه واژهشناسـی در
ادبیات اصفهانی اشارهای داشته باشیم.
بررسی بنمایههای اندی ٔ
شه اصفهانی از چند جهت اهمیت دارد .۱ :شناخت راجـع بـه نگـرش
خاص و قرائتی نو از تحلیل و برداشتهای روایی؛  .۲تقریر معاد جسمانی بدون بهکـارگیری مبـانی
ً
عقلی و صرفا تمسک به ظواهر نصوص؛  .۳تجز یه و تحلیل برداشت حدیثی خاصی که تحت تأثیر
تفکرات و نهج متکلمان بوده است .روش میرزای اصفهانی در تحلیل و واکـاوی مسـائل اعتقـادی،
بهخصوص معاد جسمانی ،مطابق با روش و نهج محدثان است و حتی میتوان وی را فـردی متتبـع
ً
در زمی ٔنه نقل روایت و علوم حدیثی دانست .میرزای اصـفهانی نیـز در اکثـر مواضـع اوﻻ بـه ظـاهر
ً
روایات و آیات قرآن اکتفا کرده و همان معنای ظاهری را معیار فهم و درک قرار داده اسـت؛ ثانیـا ،از
ً
پرداختن به تأویﻼت و تأمﻼت عقﻼنی پرهیز کرده است؛ ثالثا ،با چشمپوشی از بررسیهای سندی
و دﻻلی ،هر قدر که توانسته است شاهد و مؤید نقلی برای استحکامبخشی به نظریات خود به میان
ٔ
مسئله مهم دیگر در باب روش شناسی آثار اصفهانی این اسـت کـه در بیشـتر مباحـث
آورده است.
ً
اعتقادی ،خصوصا معاد ،اظهارنظر خود را از مشکات انـوار قـرآن و اهـل بیـت  دانسـته اسـت
)اصفهانی ۱۳۹۶ ،ج.(۱۰/۴ :

مفاهیم اصلی در اندیشه میرزای اصفهانی
روح» :روح مخلوق لطیف است که بدن را احاطه کرده و از هـوا نیـز لطیـفتر اسـت« )همـو،
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 ۱۳۹۶الف .(۲۵۳ :در عبارت دیگری آمده است» :روح مانند بدن هـیچگونـه کاشـفیتی نـدارد ،زیـرا
روح از شناخت خود ناتوان است« )همان .(۸۰ :در اثر دیگـر خـود یـادآور شـده» :ارواح غیرمجـرد
هستند؛ علم و حیات در ذات روح نمیباشد ،بلکه در خارج از ذات آنها محقق است« )همو۱۳۹۶ ،
ب .(۲۸۲ :وی حتی در جایی میگوید روح پیغمبر اکـرم جسـمانی و مـادی اسـت» :اﻻرواح کلهـا
حتی روح نبینا و اوصیائه جسم و مادی و لیست بمجردة عن المادة کما توهمـه الفﻼسـفة العمیـاء«
)همو ،بیتا.(۲۱۴ :

طینت :منظور میرزای اصفهانی از واژه »طینت« عبـارت اسـت از هویـت درونـی؛ البتـه ایـن
هویت دو گونه است .۱ :هو یت پاک؛  .۲هو یت ناپاک که در عالم ذر اگر سرشـت فـردی ،اجابـت
فرمان حقتعالی کند از افراد علیین خواهند بود و اگر اجابت نکند از جهنمیها خواهـد بـود )همـو،
 ۱۳۹۶ج.(۱۲/۴ :

فعل  :اصفهانی معتقد است افعال جوارحی انسان ظلمانی محض اسـت و هـیچگونـه ظهـور و
ً
ٔ
فاصله زمانی وجود دارد .مثﻼ انسان
کاشفیتی برای حسن و قبح ندارد .زیرا میان خود فعل و آثارش
فعلی را انجام میدهد ،با گذشت زمان قبحش معلوم میشود .بر این اساس ،افعال انسـان از سـنخ
ً
امور ظلمانیاند و اساسا دائرمدار حسن و قبح نیستند )همو ۱۳۹۶ ،الف.(۸۰ :
فنا :فنا ،از بین رفتن مابهاﻻمتیاز هر شیء از شیء دیگر است .این فنا درباره جمیع اشـیای محسـوس
ً
در عالم دنیا صدق میکند .البته با در نظر گرفتن این اصـل کـه در فنـا صـرفا مابـهاﻻامتیـاز اشـیا از میـان
ٔ
جوهره اشیا منعدم نخواهد شد و لذا فنا بـه نـابودی حیثیـات عارضـی تعلـق گرفتـه
برداشته میشود ولی
است )همو ۱۳۹۶ ،ج .(۲۴۰/۴ :در عبارت دیگر ،اصفهانی اذعان میکند که معنای لغوی فنا ،یعنـی نایـابی،
مد نظر است و معنای فلسفیاش مراد نیست .این مطلب را از صراحت روایت به دست آورده که نـابودی
دنیا به این معنا است که اعراض دنیا مانند اوقات ،سـاعات و  ...نـابود مـیشـود و چـون در مـتن روایـت
عبارتی نیامده که بر انعدام دنیا دﻻلت کند پس جوهر اولیه ،که همان طینت هر فردی اسـت ،نابودشـدنی
نیست و خارج از ذات انسان است که به او داده میشود.
علوم بشری و اﻻهی :در آثار میرزای اصفهانی به جای استفاده از عناوین فلسفی یـا عرفـانی،
تعبیر »علوم بشری« به کار رفته است .در حقیقت ،هر جا تعبیر »علوم بشری« از میرزای اصـفهانی
دیده میشود منظورش را میتوان فلسفه اسﻼمی رسـمی در حوزههـای شـیعی ،همچـون حکمـت
صدرایی ،دانست؛ و هرجا سخن از »علوم اﻻهی« به میان میآورد منظورش معارف قرآن و عتـرت
یا همان شریعت ختمیه است )مفید.(۱۸۴ :۱۳۹۶ ،
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ٔ
منظومه فکری میرزای اصفهانی تعبیر »نور عقل« اهمیت بسـیار دارد .نـور عقـل
نور عقل :در
ظاهرکننده خود و ُ
ٔ
ظهر غیر است» .اما الظهـور فهـو
م
جوهر بسیط مجردی است که به حسب ذات،
ِ
نور العقل و هو جوهر بسیط مجرد ظاهر بذاته و مظهر لغیره« )اصفهانی ۱۳۹۶ ،الـف .(۸۱ :اصـفهانی
به محوریت نور عقل ،که مشکاتی از ناحیه حق متعال است ،این نور را پایه و اساس کاشـفیت روح
و هویت انسان میداند  .به تعبیری ،بدن ،روح و افعال خارجی هر انسانی به خودی خود در ظلمت
محض به سر میبرند ولی به پرتو نور عقل نورانی میشوند .همانگونه که در تاریکی شب انسان بـا
ٔ
پشـتوانه
چراغ رنگ اشیا را تشخیص میدهد نور عقل هم بر تعینات نفسانی پرتوافکنی میکند و بـه
نورافکنی حسن و قبح اشیا کشف خواهد شد .نکته مهمتر اینکه ،این نور عقـل از جـنس تعینـات و
عرضیات نیست ،کنه و ذاتش هم هیچگاه در دسترس فهم و درک بشر نیسـت )همـان .(۸۱ :در جـای
دیگر رجوع به وجدان و انکشاف نور عقل را هممرتبه دانسته است )همان.(۹۸ :
با تفحص و تتبعی که در آثار تابعین میرزای اصفهانی انجام شد به این نکته دست یـافتیم کـه از
روش اصفهانی و بهکارگیری تعابیری از قبیل »نور عقل« و »نور علم« استفادههای بسـیار کردهانـد.
ً
مثﻼ میرزا حسن مروارید معتقد است مراد از عرش همان »نور علم« است و منظور از »نـور علـم«
این است که پس از آفرینش آب ،هیچگونه موجودی وجود نداشت کـه حامـل نـور زنـدگی و علـم
باشد مگر همان ٔ
ماده واحد بسیط ،یعنی مـادها ی کـه هنـوز بـه صـورت زمـین یـا آسـمان یـا دیگـر
مخلوقات تعین نیافته بود )مروارید .(۲۸۲ :۱۳۷۸ ،از اینرو دقـت و واکـاوی در نـوع ادبیـات میـرزای
اصفهانی برای درک مطالب و نگرشهای وی ضروری است.
بررسی فصول ُبنمایههای فکری میرزا مهدی اصفهانی در باب معاد جسمانی
اما زیرساختها و ُبنمایههای نظریه میرزای اصفهانی در باب معـاد جسـمانی بـه چنـد مسـئله بـاز
میگردد که عبارتاند از .۱ :تعیین نوع طینت در عالم ذر؛  .۲خلط طینتها در دنیا و بازگشت هر یک بـه
اصل خود در قیامت؛  .۳بازتاب مسئله طینت در اعمال و رفتار انسان؛  .۴چگونگی رجـوع اجـزای بـدن
انســان در معــاد؛  .۵چگــونگی ترکیــب نفــس و بــدن؛  .۶نفــی تجــرد روح؛  .۷نقــش انســانشناســی و
ٔ
مسئله بداء و نقش آن در تبیین معاد.
جهانشناسی در شکلگیری معاد جسمانی؛  .۸اهتمام به
 .۱تعیین نوع طینت در عالم ذر
میرزای اصفهانی معتقد است خداوند متعال جوهر واحـد بسـیطی خلـق کـرد و از آن دو دریـا
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پدید آورد و هر آنچه از کائنات و عالم خلقت به وجـود آمـده ،در ایـن جـوهر بسـیط ریشـه دارد و
تفاوت آنها در اعراض اسـت .خداونـد قبـل از خلقـت و آفـرینش موجـودات ،علـم بـه تعینـات و
چگونگی سرشت هر موجودی دارد .سپس دو دریا آفریـد کـه یکـی اطاعـت حـقتعـالی را کنـد و
دیگری عصیان .مطیعان محل برکت و رحمت اند و عاصیان در معرض لعن قـرار دارنـد .از دریـای
اول نور عال م و علیین و بهشت و اهل آن را آفرید و سپس اکرامش را در خلق دریـای دوم قـرار داد و
از آن عالم ظلمانی سجین ،جهنم و اهلش را آفرید )اصفهانی ۱۳۹۶ ،ج.(۱۲/۴ :
میرزای اصفهانی در تشریح این مطلب به این مسئله میپردازد که در عـالم دنیـا زمـین پـاک و
ناپاک وجود دارد و ارواح افراد فرمانبردار از زمین پاک دنیـایی خلـق شـدهاند و ارواح عاصـیان از
زمین ناپاک؛ و بر این مسئله هم پافشاری میکند که اجزای سجینی و بهشتی در همـین دنیـا وجـود
دارند و طینت انسانهای مطیع و عصیانکار از این اجزا متشکل شده است .با در نظر گرفتن مطالب
مذکور و چگونگی ترسیم عالم قبض و بسطی که اصفهانی تبیین کرد ،بر این اساس نتیجه میگیـرد
که اساس و طینت هر انسانی که به هر حال یا از جنس علیین است یا سجین ،با ورود در عالم دنیـا
امتزاج طینت صورت میپذیرد و پس از مرگ طینت هر یک از بدنهای ترکیبی به اصـل و حقیقـت
خود )یعنی همان که در عالم ذر بوده( باز میگردند )همان .(۱۴/۴ :البتـه بـا مـرگ ،جـواهر اصـلی
)طینت اولیه( انسان نابود نمیشود  ،بلکه خصوصیات و حیثیات عارضی هر انسانی فناپذیر خواهد
بود و لذا است که جمیع اجزای بدن هر انسانی که در عالم دنیا از نیکوکـاران بـوده ارجـاع بـه بـدن
آخرت در بهشت میکند و اگر از عصیانکاران باشـد بـه بـدن آخـرت در جهـنم ملحـق مـیشـود.
اصفهانی در پایان این قسمت از تقریراتش معتقد است این نظریه ،مصـداق بـارز حکمـت و عـدل
اﻻهی است .وی عالم آخرت را وطن اصلی انسان میداند .لذا با در نظر گرفتن مقـدمات مـذکور،
مطلب دیگری را تبیین میکند که ِس ّر بازگشت جواهر دنیوی به عالم آخرت را نفس اعمـال و رفتـار
انسان در عالم دنیا میداند و معتقد است اعمالی که انسان انجـام داده اسـت در ظرفـی از ظـروف
ٔ
واسطه اعضا و جـوارح محقـق مـیشـود و
عالم امکان محقق شده است؛ خواه به صورت فعلی به
ً
خواه به صورت قصدی که صرفا در نیت شخص است .لذا تمامی این اعمال جوارحی و جـوانحی
در عالم آخرت نمایان و ظاهر خواهد شد .مترتب بر این مطلب نتیجه گرفته است که معاد در عـالم
قیامت جسمانی است و حتی ابدان در عالم آخرت متفاوتاند .به این صورت که اگر در عـالم دنیـا
فردی نیکوکار و اهل طاعت اﻻه ی باشد در قیامت هم بـدنی خواهـد داشـت در نهایـت لطافـت و
سبکی ،و افراد معصیتکار دنیایی در قیامت ابـدانی کثیـف و در نهایـت ّ
خسـت و پسـتی خواهنـد
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داشت .لذا با این تقریر ،اصفهانی با در نظر گرفتن اصل مسئله معاد جسمانی مطلبی از طرف خود
مطرح کرده که بدنهای انسانها از لحاظ کیفی و بر اساس اعمـال دنیـایی متفـاوتانـد .اصـفهانی
ً
راجع به تحلیل مذکور صرفا با رویکردی خطابی و خالی از برهان و استدﻻل ادامه میدهـد کـه در
قیامت در بدن های عاصیان و مطیعان نحوه ترکیبـی در ظاهرشـان وجـود خواهـد داشـت ،بـه ایـن
صورت که خصوصیات رذیله و پست به همدیگر ضمیمه شدهاند و در قیامت نشـان و یـژهای بـرای
افراد عاصی خواهد بود .همچنین ،راجع به مطیعان میگوید خصوصیات پسندی ٔ
دهشـان در قیامـت
ٔ
زی ٔ
منظومه فکری اصفهانی میتوان به عنـوان اصـل
بنده ابدانشان خواهد بود .مطلب مهم و آنچه در
ثابت یاد کرد این است که در تحلیل معاد جسمانی ،عالم دنیا را عالمی فناپذیر میداند ولی این فنـا
برای اجزای اولیه و اصلی انسان نخواهد بود و فقط اجزای غیراصلی و عـوارض پدیدآمـده در دنیـا،
فناپذیری خواهد داشت )همان.(۱۹/۴ :
 .۲خلط طینتها در دنیا و بازگشت هر یک به اصل خود در قیامت
اصفهانی در تحلیل طینت انسان به ترکیب روح و بدن قائل شده است .اما به این نحـو کـه روح
انسان از عالم آخرت است و بدن ترکیبیافته از عالم دنیا است .اساس بدن از دو طینـت بهشـتی و
ٔ
عرصه دنیا میگذارد در عالم دنیـا طینـت اولیـهاش در
جهنمی تشکیل یافته است .وقتی انسان پا به
اثر تغییر و تحوﻻت انجامشده مخلوط میشود ،ولی در معاد بر اساس همان طینتی که در عـالم ذر
داشته محشور خواهد شد .به این ترتیب که طینت دنیـایی هـر شـخص بـه عـالم آخـرت بازگشـت
میکند و ارجاع هر شیء به اصل خود بر اساس عدل و قسط اﻻهی است .اصفهانی معتقـد اسـت
این نظام فکری در زمینه تبیین معاد جسمانی از ابتکارات و مسائل ابداعی او است.
ٔ
مسئله طینت و خلط طینت در دنیـا
یکی از مستندات نقلی میرزای اصفهانی در باب تمسک به
روایت ذیل است:
قال )علیه السﻼم( ان الله )عز و جل( اجری ماء فقال له :کن عـذبا اخلـق منـک جنتـی و
اهل طاعتی و ان الله عز و جل اجری ماء فقال له :کن بحرا مالحا اخلق منک ناری و اهل
ً
معصیتی ثم خلطهما جمیعا؛ فمن ثم یخـرج المـؤمن مـن الکـافر و یخـرج الکـافر مـن
المؤمن ،ولو لم یخلطهما لم یخرج من هذا اﻻمثلة وﻻ من هذا اﻻ مثله )مجلسـی:۱۳۷۶ ،

(۲۴۰/۵؛ خداوند متعال آبی را جاری کرد .سپس به آن خطاب کـرد گـوارا شـو کـه از تـو
بهشت و اهل طاعت خود را بیافرینم .خداوند آبی دیگر نیز جریان داد و بدان خطاب کرد
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ناگوار باش تا اینکه جهنم و اهل آن را از تو بیافرینم .سپس خداوند میان این دو آب امتزاج
بخشید و کافر از مؤمن و مؤمن از کافر به وجود آمد و اگر این خلط صورت نپذیرفته بـود
مؤمن از مؤمن و کافر از کافر به وجود میآمد.

مستند نقلی دیگر وی ،به خلقت دو دریا و خلط طینت اشاره دارد:
ان الله عز و جل خلق ماء عذبا فخلق منه اهل طاعتـه و جعـل مـاء مـرا فخلـق منـه اهـل
معصیته ،ثم امرهما فاختلطا ،فلوﻻ ما ولد المؤمن اﻻ مؤمنا وﻻ الکافر اﻻ کـافرا« )همـان:

(۲۳۸/۵؛ خداوند متعال آب گـوارایی را آفریـد و از آن اهـل طاعـت را خلـق نمـود و آب
ناگواری را به وجود آورد و اهل عصیان را از آن آفرید .سپس دسـتور داد کـه ایـن دو دریـا
ممزوج شوند؛ و اگر این امتزاج صورت نمیگرفت مؤمن تنها از مؤمن و کافر تنها از کـافر
متولد میشد.

بدینترتیب اصفهانی از ظاهر این روایات نتیجه گرفته است که خداونـد دو دریـا خلـق کـرده و
سپس بهشت و جهنم را از آن آفریده و همچنین جمیع اجزای بدن افراد فرمانبـردار را از بهشـت ،و
بدن های عاصیان را از جهنم آفرید و اگر اجزای بدن عاصیان از طینت بهشتی و اجزای بدن مطیعان
ً
از طینت جهنمی آفریده شود عدل اﻻهی در معرض تردید قرار خواهد گرفت .اصـفهانی دائمـا بـر
این مطلب اصرار دارد که در ٔ
مرتبه جمع ،که همان عالم ذر است ،اگر هر کدام از طینتهـا اجابـت
ٔ
ٔ
منصه مظهور میرسد و عنوان فـرد مطیـع بـه
خواسته حقتعالی را کند همان اجابت در عالم دنیا به
خود میگیرد و اگر اجابتی نکند در عالم دنیا فردی عصیانکار خواهد بود.
بازتاب مسئله طینت در اعمال و رفتار انسان
ٔ
مسئله طینت و اهتمام وافر به تفاوت دو ٔ
نحوه طینت و اختﻼط آن در عـالم
اصفهانی با پیریزی
دنیا که برای هر انسانی رخ میدهد نتیجه و ثمره ای فقهی به دست آورده اسـت :اگـر از انسـانی کـه
دارای طینت بهشتی بوده در عالم دنیا اعمال ناپسندی سر بزند این اعمال و رفتار در طینت علیینـی
وی ریشه ندارد بلکه در اختﻼط طینتی ریشه دارد که در عالم دنیا رخ داده است .بـه عبـارت دیگـر،
ّ
این اعمال ناشایست ربطی به اصل طینت بهشـتی وی نـدارد ،بلکـه بـه طینـت سـجینی کفـار بـاز
میگردد .ول ی این مطلب هم مد نظر اصفهانی بوده است که مؤمنان در دنیـا بـه بلیـات و شـدایدی
دچار میشوند که سبب دفع عقوبت اعمال ناپسند شود .اما مطلب مهم این است که در این تقریـر
اصفهانی ناخواسته از قاعده سنخیت استفاده کرده است ،به این صورت که اگر طینت فردی از نـوع
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علیین باشد و با ورود در دنیا ،مشوب شود بار دیگـر در قیامـت ایـن فـرد بـا همـان طینـت علیینـی
محشور خواهد شد .چون سنخیت میان هر طینت و فردی برقرار است ،و هـیچگـاه ممکـن نیسـت
طینت سجینی به علیین تبدیل شود .چون عدل اﻻهـی مخـدوش خواهـد شـد .در ایـن خصـوص
ناخواسته از قاعده سنخیت استفاده کرده است ،به این نحو که نوع طینت مشخصشده در عـالم ذر
مثابه علةالعلل و سعادتمندی و شقاوتمندی به ٔ
به ٔ
مثابه معلول است و نسبت میان این علت و معلول
هم هیچگاه تخلفی نمیپذیرد .اما از جانب دیگر ،اصفهانی منکر این قاعده عقلی است )اصـفهانی،
 ۱۳۹۶ج.(۱۴۲/۴ :

مسئله طینت و خلط آن بهسادگی عبور نمیکند ،بلکه به ٔ
ٔ
جنبه دیگرش مـیپـردازد
اصفهانی از
که قبل از عالم دنیا طینت طیب و خبیث از یکدیگر جدا بودهاند ولی با ورود در دنیا خلط میـان دو
طینت صورت میگیرد ،به گونها ی که ابدان انبیا و مؤمنـان از طینـت بهشـتی بـوده و ابـدان کفـار و
طاغیان از طینت جهنمی بوده است ،اما نکته مهم در این تحلیل این است که اصفهانی سه اصل از
اصول ثابت را در نظر گرفته است .۱ :شکلگیری طینت بهشتی و جهنمی هر انسـانی در عـالم ذر؛
 .۲امتزاج میان دو طینت با ورود در عالم دنیا؛  .۳در معاد هر طینت به اصل خود باز مـیگـردد .بـا
در نظر گرفتن این سه اصل اشاره به مطلب دیگری میکند که ٔ
نحوه امتزاج دو طینت در عالم دنیا بـه
صورت ترکیب انضمامی نیست ،بلکه به ٔ
نحوه ترکیب مزاجی است ،به این صـورت کـه طینـت هـر
ٔ
واسطه تغذیه رشد و نمو میکند .لـذا تغذیـه و مـوادی کـه
فردی دارای یک بدن است و این بدن به
ً
انسان از آن استفاده میکند تأثیری بر طینت نمیگذارد و صرفا تقویـتکننـده مرکـب روح و همـان
طینت انسانی است .بر این معیار ،اساس بدن را طینت میداند و سایر اجزای بدن از قبیـل دسـت،
پا و  ...مدخلیتی در طینت ندارند.
چگونگی بازگشت اجزای بدن انسان بر اساس تحلیل میرزای اصفهانی
پس از مرگ ،اجزای بدن انسانها پوسیده میشود و به خـاک تبـدیل مـیگـردد .ایـن خـاک در
گردش طبیعت به مواد مغذی تبدیل میشـود و در بـدن سـایر انسـانهـا و موجـودات دیگـر جـای
میگیرد .گو یا اصفهانی نظر به ٔ
شبهه آ کل و مأکول داشته ،ولی هیچگونه تعرضی به آن ندارد و فقـط
مرگ انسانها ،با اینکه اجزای بـدن هـر یـک پوسـیده
این مسئله را اینگونه تقریر میکند که پس از ِ
شده ولی خداوند به فضل و رحمتش هر بدنی را به طینت اصلی خود باز میگرداند .اگـر انسـان از
نوع افراد مطیع اوامر حقتعالی بوده به همان طینت علیین خـود بـاز مـیگـردد و اگـر از نـوع افـراد
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عصیانکار بوده به همان طینت جهنمیاش باز میگردد .اما چگونه خداوند متعـال هـر بـدنی را بـه
طینت اصلیاش باز میگرداند؟ اصـفهانی در پاسـخ ،معتقـد اسـت در عـالم قیامـت خداونـد بـه
مقتضای عدل و قسطش ابدانی متناسب با طینت هر فرد میآفریند و در نهایت هر فردی در قیامـت
دارای یک روح و بدن خواهد شد که متفاوت با روح و بدن عالم دنیا است )همان.(۲۰۷/۴ :
اما نکته مهم این است که کیفیت بازگشت ابدان در معاد جسمانی محل نزاع اهل دانش است و ایـن
مطلب که خداوند بر اساس عدلش ،بدنی متناسب با طینت اصلی هر انسانی در قیامت میآفریند بسـیار
کلی است .اصفهانی در تحلیل این مسئله به تمثیلی اشـاره مـیکنـد کـه چنـدان راهگشـای نـوع کیفیـت
بازگشت ابدان نیست ولی یادآوریاش هم خالی از تذکار نیست .وی کیفیت بازگشت ابدان را بـا تمثیلـی
از فصل زمستان و پژمردگی درختان و رختبربستن حیات از طبیعت اینگونه ترسیم میکنـد؛ هـر سـاله
در زمستان تمامی برگ درختان ریخته میشود و ظاهر هر درختی خشک و بیطراوت میشود و در فصـل
بهار دومرتبه برگ و شادابی به طبیعت باز میگردد .نکته مهم این است که در زمستان اصـل و ریشـه بـاقی
است ،اگرچه به حسب ظاهر طراوتی مشاهده نمیشود و در بهـار شـادابی کـه در زمسـتان در نهـان بـود
آشکار میگردد .لذا انسان هم در عالم دنیا دارای یک اصل و ریشه و همچنـین حیثیـات عارضـی متغیـر
است که در معاد همان طینت ،که به ٔ
منزله اصل هر انسانی است ،باقی میمانـد و حیثیـات عارضـی کـه
منضم به طینت شدهاند بازگشت دارند )همان.(۲۲۲/۴ :
به تعبیر دیگر ،طینت اولیه هر انسانی ثابت و بدون تغییر است و آنچه امتزاج یافته بدن ظـاهری
انسانها است ،زیرا خصوصیت بارز عالم دنیا خلط و امتزاج است .در معاد طینـت اولیـه بازگشـت
میکند و اجزای حقیقی به آن منضم میشود و پـس از فنـا و نـابودی عـالم دنیـا بـارانی از آسـمان
ٔ
جوهره دنیا نـابود مـیشـود و
میبارد ،به گونهای که ابدان سر از قبور درمیآورند و این زمان ذات و
عالم قیامت برپا میگردد  .به دنبال این نگرش ،اصفهانی بسیاری از آیات قرآن را به عنوان مؤید ذکر
میکند ،از جمله» :و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا« )الکهـف(۸ :؛ »یـوم نطـوی السـماء کطـی
السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیده وعدا علینا انـا کنـا فـاعلین« )اﻻنبیـاء(۱۰۴ :؛ »یـوم ترجـف
اﻻرض والجبال و کانت الجبال کثیبا مهیﻼ« )المزمل(۱۷ :؛ »اذا وقعت الواقعة * لیس لوقتها کاذبـة *
خافضة رافعة * اذا رجت اﻻرض رجا * و بست الجبال بسا * فکانت هباء منبثـا« )الواقعـه(۶-۱ :؛ »و
ماجعلنا لبشر من قبلک الخلد افان مت فهم الخالدون * کل نفـس ذائقـة المـوت و نبلـوکم بالشـر
والخیر فتنة و الینا ترجعون« )اﻻنبیـاء(۳۵-۳۴ :؛ »کل من علیها فان * و یبقـی وجـه ربـک ذوالجـﻼل
واﻻکرام« )الرحمن.(۲۷-۲۶ :
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چگونگی ترکیب نفس و بدن
از منظر اصفهانی ،روح و بدن هیچگونه وابستگی به یکدیگر ندارنـد ،و در عـالم خـارج هـر دو
وجودی منحاز از یکدیگر دارند .زیرا بدن هر انسانی بدون روح از سنخ امور مادی لحاظ میشود و
روح ن یز بدون در نظر گرفتن بدن ،حقیقتی متمایز از بـدن خواهـد داشـت .یکـی از باورهـای مهـم
ً
اصفهانی این است که به نظر وی ،نفس ذاتا دارای علم و عقل و شعور نیست ،بلکه این صـفات بـه
نفس افاضه میشود و حتی گاه ستانده میشود .به نظر میرزای اصفهانی ،ترکیب روح و بدن از نـوع
ً
ترکیب صناعی است ،زیرا هرچند روح با بدن در مشابهت است اما تفاوتهایی هم دارد .مثﻼ درک
وجود روح برای بدن به وجود میآید .البته افاضه درک و شعور به
و فهم و عقل از اموری است که با
ِ
همه بدنهایی که دارای روح انسانی هستند ضرورتی ندارد؛ زیرا عقل و آگاهی از ذاتیـات یـا لـوازم
روح نیست ،بلکه به فضل اﻻهی به آن افاضه مـیشـود و هـر گـاه خـدا قصـد سـلبش را کنـد از او
میستاند.
وی در مقام تحلیل این مطلب است که بدن وسیله برای روح نیست ،زیرا در تمامی حاﻻت بـا
آن شریک است و این ارتباط )روح و بدن( آنقدر قرین یکدیگر است کـه انسـان در دنیـا از وجـود
روح غفلت دارد .پس از آنکه ارواح ،زمانی را قبل از تعلق به ابدان سپری کردنـد ،خداونـد بـا نظـر
مرحمتآمیزش هر کدام از آنها را به بدنی خاص متعلق میکند .بنابراین ،هر روح را به بدنی کـه از
قبل در علم اﻻهی تعیین شده بود اختصاص داد و در نهایـت انسـانی کامـل مرکـب از روح و بـدن
شکل گرفت )بیابانی.(۶۳۲ :۱۳۹۶ ،
نفی تجرد روح
یکی از مسائل بسیار مهم و تفاوتهای اساسی تفکر اصفهانی با حکما در مسئله تجرد نفـس و
روح است .به صورت کلی ،اصفهانی به مجردنبودن روح معتقـد اسـت .یکـی از عوامـل مهـم کـه
باعث شد اصفهانی به مادیت نفس و روح معتقد شود این است که اگر قائل شویم که نفس یـا روح
مجرد است هر شیء مجرد از لحاظ تجردش همسنخ با غنی بالذات اسـت .لـذا اگـر قائـل شـویم
نفس و روح مجردند دیگر نیازی به واجبالوجـود نخواهـد داشـت؛ و اگـر چیـزی بـه مبـدأ عـالم
ً
نیازمندی نداشته باشد اساسا موجود نخواهد شد .بنـابراین ،بـا پـذیرش تجـرد روح و نفـس چنـین
ٔ
ﻻزمه فاسدی به بار میآید .لذا برای رهایی از این مفسده به مادیبودن نفـس و روح قائـل خـواهیم
بود.
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سه مسئله تأثیرگذار بر نگرش اصفهانی ،مبنی بر نفی تجرد ،عبارت است از:
 .۱به نظر وی ،جوهر عالم دنیا و آخرت یکسان است و تفاوت آن دو در ترکیـب و عـدم ترکیـب
آن است .ارواح از جواهر اخروی خلق شدهاند ،ولی بدنها از عالم دنیا مرکب شـدهاند ،در حـالی
که در عالم دنیا بین اجزای افرادی که از عالم علیین یا سجین بودهانـد امتزاجـی صـورت پذیرفتـه و
خداوند بین اجزای علیینی و سجینی تفاوت گذاشته است .در نهایت ،بدن مؤمنان از اجزای علیـین
و ابدان کفار از اجزای سجین آفریده شده است )اصفهانی ۱۳۹۶ ،ج.(۵۳۸/۱ :
 . ۲بر اساس اعتقاد اصفهانی ،ارواح از طینت علیین و سـجیین خلـق شـدهاند و اگـر ارواح در
ابدان ترکیب شدهاند از باب لطف و رحمت اسـت .همچنـین ،ارواح ،قـوه تخیـل و تعقـل ندارنـد.
ٔ
واسطه روح قدیمی از اصﻼب و ارحام به عالم دنیـا
انسان مخلوق در عالم ذر واجد روح است و به
ِ
ورود میکند  .این ارواح همان مخلوقاتی هستند که میثاق از آنها گرفته شده و آنهـایی کـه از ایشـان
میثاق و عهد گرفته نشده نوزادانی هستند که سقط میشوند )همان.(۵۴۱/۱ :
 .۳اساسیترین مسئله و تأثیر پذیری شدید اصفهانی از دﻻلت ظواهر روایات است که بـا ذکـر
 ۵۱روایت در این باب مدعی شده است این نصوص متواترند و بیـانگر تجردنداشـتن ارواحانـد .در
پایان ،چنین نتیجه گرفته است که ابدان ائمه  از جنس ماده ارواح از سنخ انوار غیرکثیفـه ،ماننـد
بدنهای سایر انسانها است» :فهذه الروایات المتواترات نصوصات علی عدم التجرد و یظهـر منهـا
ان ابدان اﻻئمة من جنس مادة اﻻرواح انوار غیر کثیفة نظیر ابداننا« )همان.(۵۴۰ :
در نهایت ،نتیجه بحث را از نگاه یکی از تابعان اصفهانی نقل میکنیم:
بر اساس دیدگاه اصفهانی ،روح انسانی محـدود ،مکمـم ،معـین و دارای زمـان و مکـان
است؛ صورتی خاص دارد و غیر از علم و عقل است .میرزای اصفهانی نسـبت بـه اینکـه
ً
روح یک حیثیت مادی است شدیدا موضعگیری میکند ،ولی آنچه به نظر میرسد شـاید
با یک مشکل مواجه بوده و اینکه :روایاتی در بـاب تقـدم خلقـت ارواح بـر ابـدان وجـود
داشته و لذا ترکیب روح با بدن در عالم ذر و جدایی آن دو و ترکیـب مجـدد آنهـا در دنیـا
مستلزم رجوع روح از فعلیت به قوه است که چنین امری محال است .ولی میـرزا بـر ایـن
باور است که چنین استلزامی صحیح نمیباشد و قائل بـه عـدم تجـرد روح شـده اسـت:
جواب این است که روح مجرد نیست و برهانهایی که بـر تجـرد روح اقامـه شـده اسـت
باطلاند  ...حقیقت روح عبارت است از حقیقتی کـه انسـان آن را حمـل مـیکنـد ،زیـرا
انسان به سبب علم درمییابد روح و نفس غیر از مدرکات میباشد .چراکـه روح ،گـاهی
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واجد علم است و گاهی فاقد آن ،پس وا جد غیر از آن حقیقتی است که به وسیله آن خـود
را مییابد )بیابانی.(۶۹۴ :۱۳۹۶ ،

ٔ
مسئله تجردنداشتن روح اینگونه نگاشته اسـت کـه حقیقـت
اصفهانی در اثر دیگرش راجع به
ٔ
واسطه علـم مییابـد.
روح به حقیقت علمی که انسان حامل آن است مکشوف است ،زیرا انسان به
روح و نفسی که به علم یافته میشود غیر از علم است؛ چراکه روح گاهی واجد علم است و گـاهی
فاقد آن؛ پس واجد غیر از آن حقیقتی است که به وسیله آن خود را مییابد» :اﻻرواح غیر مجردة بل
کلها اظلة و اشباح ،و لیس العلم والحیاة فی الوجود عین ذواتها بل هی خارجة عنهـا تجـدها مـرة و
تفقدها اخری« )اصفهانی ۱۳۹۶ ،ب.(۲۸۲ :
تابعان میرزای اصفهانی بهشدت بر مادیت نفس اصرار دارند تا جایی که معتقدند» :نفس را بـه
تبعیت بدن صاحب وضع یافتهایم و هرچه را وضع است مجرد نیسـت« )تهرانـی» .(۲۶۰ :۱۳۷۴ ،مـا
نفس را چون در مکان محدود و اندازهدار مییابیم پس آن را متقدر مییـابیم و هرچـه چنـین باشـد
مجرد نیست« )مروارید .(۳۸ :۱۳۷۸ ،محمدرضا حکیمی هم میگوید» :نفس در مذهب اهل بیـت،
یعنی در شناختهای خالص اﻻهی و معارف سره قرآنی ،بـرخﻼف نظـر فﻼسـفه ،مجـرد نیسـت«
)حکیمی.(۳ :۱۳۸۴ ،

نقش انسانشناسی و جهانشناسی در شکلگیری معاد جسمانی
اهل تفکیک اذعان دارند که بـدون تصـور صـحیح از انسـان و ابعـاد وجـودیاش تبیـین معـاد
نافرجام خواهد بـود )مرواریـد .(۲۱۷ :۱۳۷۸ ،دربـاره اینکـه حقیقـت انسـان چیسـت و از چـه ابعـاد
وجودی ای برخوردار است و چه عوالمی را از بدو آفرینش سپری کرده و چگونه بـه معـاد جسـمانی
)عنصری( واصل خواهد شد ،باید بگوییم که انسان از ماء بسیط آفریـده شـده و بـر اسـاس همـان
طینت اولیه به عالم آخرت راه خواهد یافت .بر اساس بیـنش میـرزا مهـدی اصـفهانی ،ذات انسـان
جزئی از موجودات مادی است و روح و نفسش هم از سنخ جسـم و جسـمانیات اسـت .بنـابراین،
روح و بدن انسان دو جسم مستقل هستند و نفس انسانی همانند بـدنش مکمـم و معـین و محـدود
است .حتی به تعبیر یکی از تابعان میرزای اصفهانی» :نفس شیء متشخص ،مسـتقل در حرکـت و
آمد و شد است .داخل بدن میشود و از آن خارج میشود ،همانند داخلشدن آتش یا نور محسوس
در اجسام« )تهرانی ١.(۲۴۰ :۱۳۷۴ ،در منظومه فکری اصفهانی ،برای شناخت هویت انسان با تزلـزل
خاصی روبهرو هستیم .در جایی هویت انسان را بسیط میداند .گاهی مرکب از بدن و نفس میداند
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و گاهی مرکب از نفس و روح .اما آنچه در باب انسانشناسی از ثبات رأی برخوردار بوده این تفکـر
است که انسان از جوهرهای مختلفی ترکیب یافته که هر یـک از آنهـا وجـودی مسـتقل و منحـاز از
دیگری دارد )اصفهانی ،بیتا .(۱۰۳ :به هر حال ،هویت انسانی که در آن رخنه ترکیب راه یافتـه ،از سـه
جوهر  .۱بدن خاکی .۲ ،روح حیوانی و  .۳نفس ناطقه به وجود آمده است .نکته مهم این است کـه
هر سه جزء فاعلیت را در انسان محقق میکنند و در این تعریف انسانشناسانه ،بساطت شخصـیت
انسان نقد شده است .زیرا واژه بسیط از واژگانی است که خاص حقتعالی است .از جانـب دیگـر،
انسان از سه ماهیت متباین تشکیل یافته است » :اﻻنسـان المخلـوق المصـنوع المـؤمن مـن اجـزاء
مختلفه و جواهر شتی غیر انه باﻻجتماع شیء واحد« )همان.(۱۰۶ :
در نهایت ،در معاد آنچه محاسبه میشـود همـین بـدن مرکـب اسـت؛ و بـر اسـاس اظهـارنظر
کﻼمی ،تشخص انسان به عناصر ذرهای وابسته دانسته خواهد شد کـه ایـن عناصـر منـاط هویـت و
تشخص انسان هستند .لذا در معاد هم همین اجزای پراکنده جمعآوری خواهند شد.
عالم بر اساس تفکر اصفهانی بر دو قسم است :عالم اشباح و عالم دنیا.
عالم اظله از جسمانیات مبرا است و مجرد از ماده اسـت و در آن موجـوداتی هسـتند کـه
عین مشیت حقاند و نور نبی اکرم از آن عالم است .عالم دنیا جامع عوالم جسـمی ،اعـم
از نورانی و ظلمانی ،است .هم ٔه جهانها غیر از عالم اظله جسمانی هستند و اصـل ٔ
مـاده
آنها همین ماء بسیط معروض عوارض اسـت .در نهایـت  ،آنهـا بـه لطافـت و کثافـت بـا
همدیگر متفاوت هستند )مروارید.(۲۱۸ :۱۳۷۸ ،

طینتها ی طیب از عذب فرات آفریده شد و ارواح مؤمنان و ابدانشان و متناسب با آنها بهشـت
از آن خلق شدهاند .طینتهای خیبث از ملح اجاج آفریده شد و سجین نام دارد )اصـفهانی ۱۳۹۶ ،ج:
 .(۱۲/۴شاید یکی از وجوه اینکه اصفهانی عالم را به اظله و دنیا تقسیم کرده این بوده است که عـالم
آخرت را هم عالم جسمانی محض دانسته ،اگرچه اجسامش از حیث لطافت با عالم دنیا قیاسپذیر
نیست .بنابراینٔ ،
همه عوالم ،چه دنیا و چه آخرت ،چون از جوهر واحد ماء بسیط پدیـد آمدهانـد از
لحاظ جسمانی یکساناند ،اگرچه از لحاظ اعراض در تفاوتاند ،ولی به صـورت کلـی تفـاوتی بـا
یکدیگر نخواهند داشت .پس عالم آخرت نیز جسمانی محض است.
همه انواع موجودات از یک سنخ جوهرند و ٔ
عوالم کیان ممکنات اختﻼف جوهری ندارندٔ .
همه
تعینات و تطورات یک جوهر بیپایان در مدارک بشر هسـتند و اختﻼفشـان عرضـی اسـت )تهرانـی،
 .(۳۹۶ :۱۳۷۴بنابراین ،نفی تجرد از عالم آخرت اساس تصحیح معاد جسمانی خواهد بود و آنها که
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به تأو یل معاد جسمانی دست زدهاند بر اثر رأی به تعدد حقیقت و جوهر عوالم به این شکل گرفتـار
شدهاند .لذا نتوانستهاند بدن عنصری را در ورود به عالم آخرت تبیین کنند )ارشـادینیـا.(۵۱۱ :۱۳۸۲ ،
بر این اساس ،تفاوت کلی چشمگیری میان جهان آخرت و دنیا وجود نخواهد داشت؛ چون هـر دو
عالم در خصوصیت جسمانیت مشترک اند ،اما شاید بتوان تفاوتی هم لحـاظ کـرد از آن حیـث کـه
عوارض عالم دنیا و آخرت مختلفاند .زیرا عوارض عالم آخرت لطیفاند و با چشم دنیایی رؤیت
نمیشوند ،ولی عوارض عالم دنیا با چشم رؤیتپذیر است .تفـاوت دیگـر بـه صـور و هیئـات بـاز
میگردد» :التمایز فی جمیع العوالم انما هو بالصـور والهیئـات« )اصـفهانی ،بـیتـا .(۱۸۸ :منظـور از
صورت ،صورت فلسفی مقابل ماده ن یست ،بلکه مراد معنـای لغـوی اسـت .یعنـی همـان شـکل و
صورت ظاهری که در عالم دنیا وجود داشته است.
نتیجه حاصل از مبادی جهانشناسی فقدان نیاز به مؤ ٔ
ونه بسیار برای تصـحیح معـاد جسـمانی
است .آنچه در ٔ
همه عوالم محفوظ اسـت ٔ
ذره محفـوظ از مـاء بسـیط جسـمانی لطیـف اسـت کـه
تشخص و بقای انسانی بر اساس آن انجام میگیرد و این جسم همیشه بالفعـل هویـت و تشـخص
انسان را تا ابد تضمین میکند .عالم پسین ،عالم دنیا و عالم آخرت بر اسـاس همـین ذره بالفعـل از
انسا ن شکل میگیرد و حدوث و بقا و حیات انسان نیز بر همین محور میچرخد )ارشادینیـا:۱۳۸۲ ،
.(۵۰۷

ٔ
پشتوانه بداء است
نظام معاد به
واژه »بداء« از ری ٔ
شه »بدو« به معنای آشکارشدن کامل است )راغب اصفهانی .(۱۱۳ :۱۴۱۲ ،معنای
دیگر »بداء« ایجاد رأی است» :نشاء له فیـه رأی« )جـوهری (۲۲۷/۶ :۱۳۷۶ ،و البتـه ایـن معنـا وقتـی
است که فعل با مصدر »بداء« به کار رود .یکی دیگر از کاربردهای ایـن لفـظ تغییـر در رأی اسـت
)ابنمنظور .(۶۷/۱۴ :۱۴۱۴ ،از میان سه معنای مذکور آنچه مد نظر اصفهانی بـوده معنـای دوم ،یعنـی
ایجاد رأی ،است ،که در یکی از آثارش به ایـن معنـا اشـاره مـیکنـد» :و هـو حقیقـة بمعنـی رأی«
)اصفهانی ۱۳۹۶ ،الـف .(۱۵۵ :بر اساس دیدگاه اصفهانی ،خداوند مالکالرأی است ،به این تعبیـر کـه
دست خدا در امور خلقت بسته نیست .خداوند مخلوقات را به گونهای و بـه صـورت کنـونی خلـق
کرده ،اما مجبور به این نحوه از خلقت نبوده ،بلکه دستش بـاز بـوده و مـیتوانسـته اسـت بـه ٔ
گونـه
دیگری خلق کند .به بیان دیگر ،رأی اعمال حریت است ،حریتی که از ذات خدا نشئت مـیگیـرد و
در فعل او به صورت رأی بروز مییابد )بنیهاشمی .(۵۴۳ :۱۳۹۶ ،اصفهانی در پی این مطلـب اسـت
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که صاحب رأی بودن و مالکیت رأی نشانه مالک یت فعل است ،چه در انسـان و چـه در خداونـد؛ و
این از صفات کمالی فاعل است که نبودش نقصی در او محسوب میشود.
ٔ
ٔ
مسـئله بـداء اسـتوار دانسـته
مقدمه مذکور ،اصفهانی نظام معاد جسمانی را بر
با در نظر گرفتن
است .وی بداء را به معنای ایجاد رأی در نظر گرفت .یعنی خدا پس از مرگ انسانها آنها را دومرتبـه
ٔ
واسطه یک نطفـه انسـان را آفریـد ،در
به صورت جدید ایجاد میکند ،همانگونه که در عالم دنیا به
عالم قیامت هم با جمعآوری اجزای پراکنده ،بدنی جدید را در قیامت برای انسانها محقق میکند.
نتيجه
میرزای اصفهانی ،ترسیم خاصی از عالم به پشتوا ٔنه ظاهر بعضی نصوص بـه سـرانجام رسـانید کـه
طبق آن ،مای ٔه اولیه خلقت بشر ماء بسیط است و این آب بر اساس تقسیمی به خوشگـوار و نـاگوار
تقسیم شد و سپس طینت علیینی و سجینی هر یک از انسانهـا بـر اسـاس سـنخیت و تـﻼزم آن دو
پدید آمد .سپس حقتعالی معارف و شناختهای ﻻزمی را همراه با قدرت و تشخیص و اختیـار در
سرشت انسانها نهادینه کرد که بر این اساس از ناحیه خدا امتحانی صورت میگیرد و بر اساس این
امتحان ،فرجام هر انسانی در عالم ذر و نوع طینت هر فردی مشخص خواهد شد و پس از ورود بـه
عالم دنیا طینتها با یکدیگر خلط میشود و هر انسانی به ابتﻼئات مختلف دچار میشود و پس از
عالم دنیا با مرگ انسانها خداوند متعال اجزای پراکنده را به قدرت الوهیت خود جمعآوری میکند
ً
و نهایتا به همان طینت اصلیاش ،که در عالم ذر بدان پایبند بود ،باز خواهد گشت.
از مجموعه آرای میرزای اصفهانی میتوان به سه رهیافت اشاره کرد:
 .۱شاید یکی از عوامل بسیار مهم در دستنیافتن به نظریـهای واحـد دربـاره دیـدگاه اصـفهانی
دستنیافتن به نظریهای ثابت درباره هویت انسان است» :اگر نظریه مادهبودن ماسویالله حاکم بـر
مسئله باشد در پاسخ جز نظری ٔه رهیافتهای مادی نخواهد داشت .انسان هر چه باشد مادی است،
حتی اگر دارای ابعاد متفاوت باشد .ماتریالیستها شاید در رویکرد مادی بـه انسـان مؤ ٔ
ونـه زیـادی
برای این توجیه مصروف نکنند .اما مشکل آنجا است که اندیشمند اﻻهی بـا دیـد مـادیگرایـی بـه
انسان نظر کند .در این صورت بایست آثار مجرد همانند علم و عقل را کـه بـرای ُبعـد نفـس و روح
قائل است تبیین کند که چگونه در ُبعد مادی اثر میگذارد .و از سوی دیگر چگونه احساسـی کـه از
ُبعد مادی بدن به وجود میآید در ُبعد دیگر اثر میگذارد و نیز آثـار روحـی همچـون غـم و شـادی
چگونه در بدن اثر میگذارد و سبب ضعف یا قوت بدن میشوند« )ارشادینیـا .(۴۶۳ :۱۳۸۲ ،بـه هـر
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حال ،اصفهانی و تابعان وی به جسمانیت روح و نفس قائل شـدهاند .نکتـه مهـم اینکـه در مجـامع
روایی ،روایت ی صریح بر نفی تجرد روح و نفس انسانی نیـافتیم .از جانـب دیگـر ،ظـواهر قرآنـی و
نصوص روایی دﻻلت بر جسمانینبودن روح انسانی دارند ،از قبیـل» :و نفخـت فیـه مـن روحـی«
)حجر(۲۹ :؛ »احصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا« )تحریم(۱۲ :؛ »یسئلونک عن الروح قـل الـروح
من امر ربی« )اسراء .(۸۵ :کلینی روایت صحیحی را نقل کرده است» :اوحی الله تعالی الی محمـد
صلی الله علیه و آله و سلم -یا محمد انی خلقتک ولم تک شیئا و نفخت فیک من روحـی کرامـهمنی« )کلینی .(۴۳۹/۲ :۱۴۲۹ ،بر اساس ظواهر نصوص ،روح اﻻهـی در کالبـد بشـری دمیـده شـده
است ،حال چگونه میتوان تصور کرد چنین روحـی مـادی و مکمـم و جسـمانی باشـد؟! بررسـی
تفصیلی بیشتر درباره جسمانیبودن نفس و روح از مسائلی اسـت کـه مـیتوانـد موضـوع مقـاﻻت
علمی قرار گیرد.
 . ۲با در نظر گرفتن عالم ذر و اقرارهایی که در آن عالم از انسان گرفته شده و پس از آن به عـالم
دنیا ورود پیدا کرده است و نیز خلط طینتها در دنیا با یکدیگر ،خداوند پس از مرگ انسـانها ایـن
طینتهای مخلوط در عالم دنیا را جمعآوری میکند و به صـورت همـان بـدن دنیـایی و جسـمانی
محشور خواهد کرد .گاه اصفهانی این رویه را از روی فضل و امتنان اﻻهی مـیدانـد و گـاه از روی
ّ
عدل و قسط مسلم میپندارد.
 . ۳از نظر اصفهانی ،معرفت و شناخت راجع به معاد جسمانی از دو رهگذر عبور مـیکنـد.۱ :
استدﻻل به آیات و روایات؛  .۲شناخت حقیقی و واقعی از خداوند متعال .اساس استدﻻل در ٔ
فقـره
نخست ،تذکر است؛ یادآور ی با انوار عقل و علم بـا تـذکر بـه آدمـی او را بـه شـناخت معـاد نائـل
میگرداند .در بخش دیگر با معرفت و لقای حقتعـالی مـیتـوان بـه حقیقـت معـاد دسـت یافـت.
خداوند یا خود را در عوالم سابق ذری به انسـان معرفـی کـرده یـا اینکـه در دنیـا خـود را بـه آدمـی
میشناسد ،یا در پی دعوت انبیا و تصدیق آنها از سوی آدمی ،این خدا است کـه خـود را بـه انسـان
ً
معرفی میکند .بر اساس باور اصفهانی ،اگر کسی حقیقتا از حق متعـال شـناخت کامـل پیـدا کنـد
میداند که بر اساس عدل و قسط ،یا فضـل و امتنـان در جهـانی دیگـر انسـانهـا دومرتبـه حاضـر
میشوند تا به کیفیت و اعمال انجامشدهشان در دنیا رسیدگی شود.
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پينوشت
» .١یکون المعاد فی المعاد هو البدن بالحقیقة لکونه هو المثاب المعاقب ﻻنه یفعل اﻻفعال و یطیع الطاعات البدنیـة
کالصوم والصﻼة و هو یعصی المعاصـی بالحقیقـة فـالقول بـان الـنفس یصـوم و یصـلی مـن افحـش اﻻغـﻼط«
)اصفهانی ،بیتا.(۱۰۲ :
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